Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet 2020-05-28
Deltagare: Lars-Ove Johansson, Anders Karlsson Polisen, Marcus Walldén Bun, Johan Ederström KoF,
Håkan Bengtsson Soc, Frederik Svärd o Thomas Nielsen MoB, Nils Göran Jonasson Bun, Christer
Jonasson TF, Anne Moilanen MoB, Rut Björkström centrumföreningen, Jennie Ronefors Klf, och
Carina Karlund Klf.

Information från Polisen
Inget anmärkningsvärt när det gäller brottsstatistiken. En del kapellskärningar längs E4:an. Polisen
tror att det finns kopplingar till chaufförerna, svårt att genomföra utan vetskap från chauffören i
lastbilen.
Fokus på att arbeta mot ungdomar och narkotika och A-traktorer.
Lpo Ljungby får 8 polisaspiranter i år.

Information från Brå-möte i länet
Fått ta del av en rapport kring Social oro från Polisen i Syd. Kopplar till vårt arbete kring operativa
brå. Polisen i Torsås hade ett intressant arbetssätt kring ungdomar och A-traktorer, med information
och hembesök. Jennie och Hans tittar vidare på det.

Information från Drogförebyggande gruppen
Det upplevs som det är mycket droger. Det är fler unga som testar. Socialtjänsten har ungdomar
födda 06 och 07 som de arbetar med. God tillgång. Ser mer opiater nu. Även en drog som de inte
kunnat identifiera på tester. Vi har börjat prata om drogtester i avloppsvattnet. En grupp har bildats
och arbetet fortsätter till hösten.
Skolan önskar kunna ta in polishund för att söka efter droger på högstadieskolorna och
gymnasieskolan. Info till föräldrar vid skolstart för att det ska vara genomförbart. Ansökan till
kommunpolis.

Studentfirande, skolavslutning och nattvandring
Det blir utspring för studenterna den 10 juni. Under lite andra former, utspritt under längre tid och
med familj välkommen på plats. De laddar upp med skattjakt 1 juni, Mexican night 5 juni och
beachvolley den 8 juni, beachvolleyn sker i kronoskogen.
Skolavslutning den 12 juni. Nattvandring genomförs i år utan korvgrillning men med ryggsäckar fyllda
med snacks och dricka om det skulle behövas. Kuratorerna från högstadiet är också ute tillsammans
med polisen. Fritidsgården är öppen fram till 24.00.

Status brottsförebyggande arbete
Trygghetsvandring – har inte genomförts senare delen av våren då det har varit fokus på krisabete
med Covid-19
Grannsamverkan – nyhetsbrev har skickats till alla grannsamverkans grupper. Inga fysiska möten.
A-traktorer – träff som skulle genomförts fick ställas in, informationsbrev skickas till alla registrerade
ägare under juni.
Bedrägerier mot äldre – möte med pensionärsorganisationerna har ställts in.

Information från nämnderna
Socialförvaltningen – Allt fokus just nu på Covid-19. Orosanmälningar från polisen minskar, men ökar
från kommunens verksamheter. Tror att försörjningsstödet kommer öka, kanske redan i höst pga av
varsel, permitteringar i samband med Corona. Ungdomsarbetslösheten har ökat.

BUN – Ser nya tillhåll för ungdomar. Vi har haft en del skadegörelse på skolor och skolgårdar.
Har fått begäran på hur många gånger polisen har varit på olika skolor i kommunen. Det ser vi som
positivt, närvarande poliser är positivt för klimatet och bygger goda relationer.
Miljö o bygg –
Tekniska – En hel skadegörelse.
Kultur o Fritid – undrar hur det ser ut med sommarjobb för gymnasieungdomar och om inte alla får
jobb, riskeras hälsa och kanske även ger ökad skadegörelse? Vi har löst sommarjobb för alla
gymnasieungdomar (åk 1 och 2) som sökt inom avsatt tid.
Företagarna –
Centrumföreningen – Belysning i centrum, gränden vid Lekia och vid Månen/Nystrand.

Nästa sammanträde – 10 september kl 13-15
Välkomna till nästa möte den 10 september, 13-15 i kommunhuset.

Jennie Ronefors
Folkhälso- och friskvårdssamordnare

